
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ϛ´ 13 – 20) 

 
13

 Αδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς εἶχε μείζονος 

ὀμόσαι, ὤμοσε καθ’ ἑαυτοῦ 
14

 λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων 

πληθυνῶ σε· 
15

 καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας· 
16

 ἄνθρωποι μὲν κατὰ 

τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· 
17

 ἐν 

ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ 

ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 
18

 ἵνα διὰ δύο πραγμάτων 

ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ 

καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· 
19

 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς 

ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, 
20

 ὅπου 

πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς 

γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.  

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 

Αδελφοί, όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχεση του στον Αβραάμ, επειδή δεν 

υπήρχε ανώτερος για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό του, λέγοντας: 

Σου υπόσχομαι ότι θα σ’ ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους. 

Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση, και με την υπομονή του πέτυχε την 

εκπλήρωση της. Οι άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον ανώτερο τους, κι ο 

όρκος δίνει γι’ αυτούς τέλος σε κάθε αμφισβήτηση και υποδηλώνει 

επιβεβαίωση. Ο Θεός, λοιπόν, επειδή ήθελε να δείξει πιο καθαρά σ’ 

αυτούς που θα κληρονομούσαν τα όσα υποσχέθηκε ότι η απόφαση του 

ήταν αμετάκλητη, την εγγυήθηκε με όρκο. Για δύο  λοιπόν αμετακίνητα 

πράγματα, για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός, εμείς που 

καταφύγαμε σ’ αυτόν οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί σ’ αυτά που 

ελπίζουμε. Αυτή μας η ελπίδα μας ασφαλίζει και μας βεβαιώνει σαν 

άγκυρα, και μας οδηγεί στα ενδότερα  του καταπετάσματος, όπου μπήκε 

πριν από μας και για χάρη μας ο Ιησούς, αρχιερέας για πάντα όπως ο 

Μελχισεδέκ. 

                                                                                      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) 

Άγιος Βασίλειος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Άγκυρας 

   Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 

 

Ενθ.39 

Και διάβολος υπάρχει και όλα όπως τα γράφει η Γραφή υπάρχουνε. Και 

διάβολος και κόλαση και όλα. 

 

 

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης  
 

...Η μνησικακία σημαίνει κατάληξη του θυμού, φύλακα των αμαρτημάτων, 

μίσος της δικαιοσύνης, απώλεια των αρετών, δηλητήριο της ψυχής, σαράκι 

του νου, εντροπή της προσευχής, εκκοπή της δεήσεως, αποξένωσης της 

αγάπης, καρφί μπηγμένο στη ψυχή.  

ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ, ΕΓΙΝΕ ΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΉΣ. 

Εκείνος που διατηρεί την έχθρα, συσσωρεύει στον εαυτό του άσκοπα 

ενοχλητικά βάρη. Είδα μίσος να διασπά πολύχρονο πορνικό δεσμό, και είδα 

– πράγμα παράδοξο!!- μνησικακία να τον διατηρεί πλέον οριστικά 

διαλυμένο. Θαυμαστό πράγματι θέαμα. Ένας δαίμων  να θεραπεύει από 

άλλον δαίμων. Πρόκειται μάλλον για έργο της θειας πρόνοιας και 

επεμβάσεως του Θεού και όχι της θελήσεως των δαιμόνων.  

Η ανάμνησης των παθημάτων του Χριστού, θα θεραπεύσει την ψυχή που 

μνησικακεί, γιατί θα αισθάνεται υπερβολική ντροπή, ενώ θα αναλογίζεται 

την δική του ανεξικακία. Η αμνησικακία είναι απόδειξη γνήσιας μετάνοιας. 

Εκείνος που διατηρεί την έχθρα και νομίζει πως έχει μετάνοια, μοιάζει με 

αυτόν που του φαίνεται στον ύπνο του ότι τρέχει…  

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος                                        

http://www.saint.gr/4347/saint.aspx


 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

 

Εκείνο τον καιρό, κάποιος άνθρωπος πλησίασε τον Ιησού και του είπε: 

«Διδάσκαλε, έφερα σ’ εσένα τον γιό μου, γιατί έχει μέσα του δαιμονικό πνεύμα 

που τον κάνει άλαλο. Κάθε φορά που τον πιάνει, τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει 

αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν 

αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν». «Άπιστη γενιά!» αποκρίθηκε ο Ιησούς. 

«Ως πότε θα είμαι μαζί σας; Πόσον καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι; Φέρτε μου 

εδώ το παιδί». Εκείνοι του το έφεραν. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως 

τάραξε το παιδί, κι εκείνο έπεσε καταγής και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. 

«Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό;» ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του 

παιδιού. Εκείνος απάντησε: «Από μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη 

φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρέψει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις 

κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησε μας». Ο Ιησούς του είπε τούτο: «Εάν μπορείς 

να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά γι’ αυτόν που πιστεύει». Αμέσως τότε φώναξε 

δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα: «Πιστεύω, Κύριε! Αλλά 

βοήθησε με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Βλέποντας ο Ιησούς ότι 

συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα μ’ αυτά τα λόγια: 

«Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω: βγες απ’ αυτόν και μην ξαναμπείς 

πια μέσα του». Βγήκε τότε το πνεύμα, αφού κραύγασε δυνατά και συντάραξε το 

παιδί. Εκείνο έμεινε αναίσθητο, έτσι που πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. Ο Ιησούς 

όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε, κι αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε 

ο Ιησούς στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως: «Γιατί εμείς δεν 

μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα;» Κι εκείνος τους απάντησε: 

«Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά 

μόνο με προσευχή και νηστεία». Έφυγαν από κει και προχωρούσαν διασχίζοντας 

τη Γαλιλαία. Δεν ήθελε ο Ιησούς να μάθει κανείς ότι περνούσε από κει, γιατί 

δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε: «Ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί 

σε χέρια ανθρώπων, που θα τον θανατώσουν, την τρίτη όμως ημέρα μετά τον 

θάνατο του θ’ αναστηθεί».   

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  ( ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 17 - 31) 

 
17

 Τω καιρώ εκείνω, άνθρωπος τις προσήλθε τω Ιησού λέγων· Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν 

υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 
18

 καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει 

αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς 

μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 
19

 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· Ὦ 

γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός 

με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. 
20

 καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν 

αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. 
21

 καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· 

Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· Παιδιόθεν. 
22

 καὶ πολλάκις αὐτὸν 

καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν 

σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς. 
23

 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα 

δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 
24

 καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· 

Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. 
25

 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος 

ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν, 

ἐγὼ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 
26

 καὶ κράξαν καὶ 

πολλὰ σπαράξαν αὐτόν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι 

ἀπέθανεν. 
27

 ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 
28

 Καὶ 

εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτόν κατ’ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ 

ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό.
29

 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται 

ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
30

 Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ 

τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· 
31

ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ 

ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.  

Χειρότερο από το να αμαρτάνει κανείς είναι να απελπίζεται. Ο Ιούδας ο 

προδότης ήταν μικρόψυχος και δεν είχε πείρα του πολέμου και γι’ αυτό 

απελπίστηκε. Έπεσε πάνω του με ορμή ο διάβολος και τον έβαλε να 

απαγχονιστεί. Ο Πέτρος, όμως, ως στερεά πέτρα, έπεσε σε σοβαρό 

παράπτωμα, της αρνήσεως του Χριστού, ως εμπειροπόλεμος που ήταν δεν 

παρέλυσε, ούτε απελπίστηκε από τη λύπη του. Αφού σηκώθηκε προσέφερε 

πικρά δάκρυα μέσα από την καρδιά θλιμμένη και ταπεινωμένη. Και 

αμέσως ο εχθρός, όταν τα είδε αυτά, σαν να τον έκαψαν δυνατές φλόγες 

στο πρόσωπο έφυγε με ορμή μακριά, με φοβερούς θρήνους. 

 

Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος 

 

Οι άνθρωποι του κόσμου αγαπούν τον κόσμον, επειδή δεν εγνώρισαν 

ακόμη την πικρίαν αυτού. Είναι ακόμη τυφλοί στην ψυχήν και δεν 

βλέπουν τι κρύπτεται μέσα εις αυτήν την προσωρινήν χαράν. Δεν ήλθεν 

ακόμη εις αυτούς φως νοητόν. δεν έφεξεν ακόμη ημέρα σωτηρίας... 

Δεν κερδίζει ο έξυπνος, ο ευγενής, ο ομιλών τορνευτά, ή ο πλούσιος, 

αλλ' όποιος υβρίζεται και μακροθυμεί, αδικείται και συγχωρεί, 

συκοφαντείται και υπομένει. ...Αυτός καθαρίζεται και λαμπρύνεται 

περισσότερον. Αυτός φθάνει εις μέτρα μεγάλα. Αυτός εντρυφά εις 

θεωρίας μυστηρίων. Και τέλος αυτός είναι από εδώ μέσα εις τον 

Παράδεισον. 
 

                                  Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.) 
 

http://www.saint.gr/2648/saint.aspx

